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Képviselő.testülete számára

Tĺsztelet Képviselő Testĺĺlet!

A Sztivetsé g az E|eten At raltd Tanuláséľt a ,NYIToK hźl|őzat a táľsadalmi befogadásért''

címĺĺ TÁMOP-5.3.9-1I/|-20|2-OO01 azonosító szőmű pźt|yőzati progľam keľetében a keriileti
onkoľmányzat aján|ása a|apján meghívást kapott a Jőzsefvárosi Közösségi Hězak Nonpľofit
Kft. mint gesztoľ szervezet a megvalósítási időszakľa, mint részvevő paľtner.

A kivét|asztélshoz páúyézatot kell benyujtani a Szövetsé g az E|eten Át Taľtó Tanuláséľt

szervezet fe|é, 20|3. januźlĺ 7 -ig.

A' pźůy azat riivid ismertetőj e :

A ''NYITOK há|őzat a táľsadalmi befogadásért,, címíĺ program cé|ja,
tevékenységének bemutatása

Éffi Kĺ;.":..;TT
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Előteľjesztő:Józsefváľosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft., Becskei.Kovács Barbarą
üswezető

A képviselő-testiileti ülés időpontja: 20 |2. I2.|9 . sz. napirend

T ár gy z Józsefvárosĺ Kłiziisség i lJázak Nonp ľofit Kft Nyári Táboľ elszámo|ás

A napiľend et nyí|tlzárt iilésen kell üáľgyalni, a döntés elfogadás ához egyszerű/minősített
szav azattöbb sé g sziiksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Vráľosgazdálkodĺísi és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgáltatrási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óteriesztés mestárgvalĺását.



A program cé|ja a foglalkoztatottság, az oktatás, az esé|yegyenlőség és a szociális biztonság
terii|eteit illetően ingyenesen bizosítani a ľászoľulót a hátľányos he|yzetÍĺ felnőtt koľúak
és a munkahelyĺik e|vesztésében.fenyegetett személyek ľészére az alapkompetencia
fejlesztés teľületén a nem.formális és az informétlis tanulási lehetőségeket. Ezek jelentik
többek köziitt a foglalkoztathatóságot javító, a mindennapi életben va|ó személyes
eligazodást és boldogu|ást segítő alapkészségek, ku|cskompetenciák, kĺenrelten a digitá|is
íľástudás, az anyanyelvi és idegen nyolvi kommunĺkríció fejtesztésót, minden esetbcn
igazodva az adott teleptilés speciális igényeihez és adottságaihoz. Pľogľamunk során
hangsúlyossá válik azink|uziu, nyitott szemléletmód, a rugalmas, diffeľenciált megoldások és
andragógiai módszeľek tudatosabb alka|maz,ása, továbbő a tanulási készség, képesség és
haj landóság kialakítása.

országosan 50 település kerĹilt kiváůasztásrą ahol a gesztor szervezetekkel való
együttmtiködésben településenként egy Nyitott Tanulási Központ keľĺĺl kĺalakításra. Egy
településről több, a feltételeknek megfelelő szęrvezet is benyújthatja je|entkezését, azonban a
formai és szakmai éftékelést, valamint a helyszíni konzultációt követően csak egy szervezette|
köthető egyiittműktidési megállapodás.

A Szövetség az Eleten At Tartő Tanuláséľt a pĄekÍmenedzsment (pľojektvezető, szakmai
vezető, pél:u'iigyi vezeto), a regionális iľodákban (Debrecen, Budapest, Balatonfüľed) munkát
teljesítő 6 f<i regionális kooľdinátor, az egyéb pľojektszemé|yzet valamint a szakmai
támogatóktevékenységénkeľesztülazallábbitámogatőszo|gá|tatásokatbiztosítja:

r' 'helyi együttmúködések kezdeményezésében, tanulási paľtnerségek kialakításában való
módszertani támogatrás )

{ he|yi célcsopoľtok azonosításában, a célcsopoľtok elérésében, telepĹilési és téľségi szintű
szükséglet- és igényfelméľés készítésében való támogatás,

{ a Nyitott Tanulási Ktizpont szo|gźitatásainak kialakításában való szakmai segítségnyujtás
(tanulási programok kialakíĺísa, szervezése, megvalósításą kiilső tanárok bevonása,
tanáľokkal való együttműködés kialakítĺása, a célcsopoľt nyomon követésę, tanulási
programok éľtékelése),

{ szakmai-módszeľtani ťejlesztések' módszeľtani útmutatók és leírások készítése, web alapú
elérhetőségének biztosításą

r' tanulásszervezók, tanulási tanácsadók felkészítő pľogramja, havi rendszerességgel
konzultlíc iók biztosítĺísa,

r' egyéni szakmai konzultáció bizosíĺásą pľoblémamegoldásban va|ó támogató
tevékenység e||éúása, helyszíni mentorálás,

,/ a program dokumentációs rendszerének ismertetése és ellenőrzése,



r' fekészítés a rendszeľes és adott esetben végzendő adminisztrźtciós tevékenységekeĺ

{ a pľogľam keľetében kidolgozásľa kerĺilő egyiittmiĺködés menedzsment informatikai
re n d szer ism eľteté s e és a|ka|mazásában val ó se gítsé gnýj tás.

A pľoppam keľetében a Nyitott Tanulási Ktizpontok szátmára a Szövetség, mint tulajdonos
biztosítja a megvalósítási és a fenntaľtási időszakban azoÍt dolgozók munkafeltételeihez és a

célcsopoľt szálmźtta nyújtott szolgáltatiísokhoz szükséges oktatiísi és informatikai eszközöket,
valamint szükségletek'hezigazított módon azirodai bútorzatot és eszközöket.

Valamennyi Tanulási Ktizpontban biztosítja a következőket:

{ l0 dbnotebooŁ

{ szőmitógépekhez sziikséges szoftveret

{ szálmítástechnikai eszközök há|őzati beüzemęlése. :

'/ I db projektor,

{ l db nyomtató,

{ 1 db multifunkciós készĹilék,

{ 1 db pľojektor vászonnal,

ł l db telefax készĺilék,

{ 1 db irodai telefon,

,/ I db mobiltelefon,

{ l db flipchaľt tríbla,

{ btftorzat, belső berendezések (székek, íróasztalok, konténerek" térgya|őaszta|,

tőrgya|őszékek,zátrhatőéspolcosszekrények,asztaliolvasólámpák).

A Nyitott Tanulási Központok miĺködtetéséhez a kiválasztott gesztoľ szervezetek működési
hozzájőra|élst kaphatnak, amelynek mértékéľől és elszámolási szabályaiľól egyéni egyeztetés
alapján kiilön szeľződésben rendelkezik a Szövetség.

A pőlyazat beadásálhoz szĹikséges hozzáĄáru|élst az önkotményzat nevében a Képviselő
Testtilettől kéťiik. a progľam 1 év fenntaľtási kötelezettséget ír elő, melýen anyagi
ráfordítást 1 fibállású 8 óľás, és egy félállásban betölthető 4 őrás állás finanszirozélséttjelenti,
2015. febľuźt |._20|6. januźtr 3l. közötti időszakban.

Kéťük a Tisztelt Képviselő Testület hozzźĄáru1rást a pźiyázatban való részvéte|hez, valamint
kiitelezettségvái|a|ásált a fenntaľkísi időszakban 2 fobér és jáľulékterhének.



Kéreľn az al,ńbbi batár ozati j avas I at elfo ga d ás á t.

Hĺ'ľÁnozaTI JAvAsLAT

A Képviselő Testiilet úgl diint' hog1l

támogatja a Józsefvórosi Közösségi Hózak Nonprofit Kf ,,NIYITOK hźiőzat a
társadalmi befogadásét'' című TÁMOP-5.3.9-||/|-2o12-000l azonosító számil
pá|y azati pľogľamban való részvételét.

előzetes kötelezettségvállalás keľetében biaosítja a JKN Nkft. ľészére, hogy a20|5.
febľuáľ I. _2016.januáľ 3l. közötti időszakban l fő heti 8 órás, és lfo heti 4 órás
fog|a|koztatásban dolgozó munkatiíľs bérkeretét.

felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a 20|5., f0I6. évi kiiltségvetés teľvezésénél vegye
fi gye lembe a hatér ozatban fo g la ltakat.

4. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Hézak Nonpľofit Kft. ügyvezetőjét, hogy nyertes
pá|yézat esetén mutassa be annak pénzijgyi hatásźlt a képviselő-testiilet 20|3. évi
januári első ľendes Ĺilésére.

Felelős: Po|gáľmester, Jkh NKft Ĺigyvezetoje
Hatĺíridő: 1-3. pont esetében 20|2. december l9., 4. pont esetében: 20|3. január 30.|

A dtintés végľehaj tá sźlt v égz(ĺ szelvezetĺ egység:
Józsefváľosi Ktizłisségi Házak NonpľoÍit Kft
Polgármesteľ

Budapest, 20|2. decembeľ 19. Becskei-Kovács Barbara

ügyvezető

E|őteľjesztő

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina
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